Overlad sikkert og trygt jeres IT-løsning til
vores cloud platform

Medarbejderne i din virksomhed vil have: ’adgang til cloud skrivebord,
programmer og data fra alle sine enheder, hvor end de arbejder fra’
Adgang overalt Få adgang til din virksomheds
kritiske applikationer igennem dit cloud skrivebord
– fra hvilken som helst enhed, når som helst.

Få ro i sindet Med cloud skrivebordet er der
ikke nogen data der bliver gemt lokalt på
medarbejdernes enheder og dermed sikrer du
dig mod tab af data og tyveri.

Forenklet økonomi Få en strømlinet cloud løsning
der reducerer omkostningerne (tid og support) på
at vedligeholde dine medarbejders hardware og
software. Spar penge og få et fast abonnement
pr. medarbejder med et fast abonnement.

Teknisk support på dansk og engelsk
Dansk og engelsk telefonsupport til dine
medarbejdere. Hvis uheldet er ude kan du altid
ringe til OneOffice for hjælp og vejledning 24/7.

Hvor kan OneOffice hjælpe din virksomhed ?
• Spar tid og penge på IT
• Fri for IT kompetencer
• Arbejde udenfor kontoret
• Ideelt til brug af tablets og smartphones
• Udvide og indskrænke forretningen gøres mere fleksibelt
• Minimere efterspørgslen på intern support

• Minimere den tid brugt på at vedligeholde egen IT
installation
• Uddannelse og optimering i brugen af IT bliver nemmere
med ensartet platform
• Besparelser på indførelse af nye IT produkter
• Nem og overskuelig håndtering af licenser og IT
omkostninger
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OneOffice - Cloud Computing

OneOffice
Hybrid Cloud

Brugere og
Prissætning

Standardtjenester

Pris (DKK)

Fra 550,00/kr. md.

Bindingsvilkår

Årlig

Brugergrænse

Ingen

Citrix Receiver

Citrix komponenter giver adgang til dit skrivebord og dine apps

3 browsere

Brug Chrome, Internet Explorer og Firefox

Oprette PDF filer

Konverter dine data til PDF format

Print håndtering

Adgang til dine printere

Digital signatur

Arbejd med dine digitale signaturer

Standard apps

Adobe reader, java, klippeværktøj, paint, visning af grafiske
formater samt en lang række yderligere hverdags værktøjer

Anti-spam / Virus

Scanning af mail og filer for virus og spam

Mobile enheder

Adgang til systemet fra tablets, smart phones o.lign.

Microsoft Office

Alle versioner af Office pakken

Outlook

Outlook Mail, lokalt eller Office 365.

Tilføjelse af egne apps

Har du forretnings kritiske applikationer kan de installeres i
OneOffice, f.eks. Navision, C5, CRM, ERP og BI.

SMS Passcode

2 faktor sikkerhed med SMS på mobil telefon

O365 integration

Synkronisering af Active Directory til O365

9 sprog

Understøttelsen af SE, DA, NO, PL, ES, IT, US, FR, DE i din
brugergrænseflade.

Udvidelser
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